
 

 

Philips Satinelle
Depilador

HP6490
Satinelle Massage Premium

Depilador sem fio com massagem ativa
O primeiro depilador sem fio com sistema de depilação em cerâmica e massagem ativa.

Depilação rápida e eficiente
• Sistema de depilação em cerâmica

Minimiza a sensação da pinçada
• Sistema de massagem ativa para uma depilação mais confortável

Para uma higiene extra
• Cabeça de depilação lavável para uma super-higiene e fácil limpeza

Depilação sem fio, em qualquer lugar!
• Suporte para carregamento incluído



 Sistema de depilação em cerâmica
Material em cerâmica exclusivo e formato 
ergonômico para uma depilação até 20% mais 
rápida*. *comparação com o Philips Satin Ice.

Sistema de massagem ativa
O Satinelle ice tem um sistema de massagem, que 
relaxa a pele, amenizando o incômodo da depilação. 
O resultado é uma depilação mais suave e 
confortável.

Cabeça de depilação lavável
Cabeça de depilação lavável para uma super-higiene 
e fácil limpeza

Suporte para carregamento incluído
Depilação sem fio, em qualquer lugar!
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Recursos
• Sistema de depilação em cerâmica
• Sistema de massagem ativa
• Recarregável

Especificações técnicas
• Pinçadas/segundo na velocidade 1: 880
• Pinçadas/segundo na velocidade 2: 1.080
• RPM na velocidade 1: 2200 min
• RPM na velocidade 2: 2700 min
• Fonte de alimentação: AC (corrente elétrica)
• Motor: DC 14V
• Consumo de energia: 6 W
• Número de discos: 13
• Número de pontos de retirada: 24
• Voltagem: 100-240 V

Acessórios
• Capa redutora para áreas sensíveis: Para áreas 

delicadas do corpo

• Esponja esfoliante: Menos pêlos encravados
• Nécessaire de luxo: Para guardar e proteger
• Escova de limpeza: Para uma fácil limpeza
• Suporte para carregamento: Depilação sem fio, em 

qualquer lugar!

Dados logísticos
• Quantidade de paletas: 1 pcs
• Tamanho do pallet: 1 cm
• Número de camadas
• Número de caixas A por camada

Peso e dimensões
• Design da embalagem
• Dimensões da caixa A: 1 mm
• Peso da caixa A: 1 g
• Número de peças por caixa A: 1 pcs
• Dimensões da caixa F: 1 mm
• Peso da caixa F: 1 g
•
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